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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2471/30.01.2020. sz. 

 

2020.  ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles 

közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való 

odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2470/30.01.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Műszaki Igazgatóság, Megyei Közszállítási Hatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

- A 115/2336/2019. sz. szállításügyi miniszteri és miniszterelnök helyettesi, regionális 

fejlesztési és közigazgatási miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a megyei szintű 

menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megszervezéséről és 

kivitelezéséről szóló előírásoknak az alkalmazására vonatkozó metodológiai normák; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a közúti szállításra vonatkozó 27/2011. sz. 

Kormányrendelet rendelkezéseire, 

Betartva, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény 7. cikkely (13) bekezdés előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű és (5) bekezdés „q” betű, valamint 

a 135. cikkely (8) bekezdés, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett 

térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott 

időre való odaítélési eljárását, a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának a 

Megyei Közszállítási Hatóságával, amely felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

2470/30.01.2020. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles 

közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való 

odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a közúti szállításra vonatkozó 27/2011. sz. Kormányrendelet 

8
1
. cikkely (1) bekezdés szerint, a megyei tanácsok a kompetens hatóságok és kell, hogy biztosítsák 

a megye szintjén a menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítást, 

ugyanannak a jogszabálynak a (3) bekezdése szerint pedig ”a rájuk háruló feladatkörnek a 

gyakorlása során, a megyei közigazgatási hatóságok határozatokat fogadnak el vagy rendeleteket 

bocsátanak ki, esetenként”. 

A SC Simstel Impex SRL szállítást végző 144/23.12.2019. sz. értesítésével, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 3455/23.12.2019. sz. alatt iktattak, közölte 6 útvonalról való lemondását 

(Marosvásárhely – Mezőbánd – Mezősályi, Marosvásárhely – Mezőbánd – Nagysármás, 

Marosvásárhely – Mezőbánd – Mezőgerebenes – Fekete, Marosvásárhely – Mezőrücs – Mezősályi, 

Marosvásárhely – Mezőrücs – Valeni és Marosvásárhely – Mezőrücs – Mezősályi – Mezőbánd –

Marosvásárhely). 

Utólag, a szállítást végző 15/29.01.2020. sz. átiratával, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

2382/29.01.2020. sz. alatt iktattak, tudomásra hozza a tényt, hogy nem tudja biztosítani a szállítást 

60 napig a lemondási kérésnek a megküldésének a dátumától. 

Ebben a kontextusban, szükség van a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal 

végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, 

meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására, gyorsított eljárással. 

A menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a 

megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárására vonatkozó törvényes 

rendelkezések, a 115/2336/2019. sz. szállításügyi miniszteri és miniszterelnök helyettesi, regionális 

fejlesztési és közigazgatási miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a megyei szintű menetrendszerinti 

járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megszervezéséről és kivitelezéséről szóló 

előírásoknak az alkalmazására vonatkozó metodológiai normák 24. cikkely által vannak előírva. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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